
 

 

Nazwa wydarzenia: 

Realizacja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała” 

Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach 

Imię i nazwisko dyrektora placówki:  mgr Halina Bętkowska 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść:  

mgr Katarzyna Pieron, mgr Agnieszka Nawrot 

 

W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości, dzieci z Przedszkola 

Samorządowego nr 34 w Kielcach razem z nauczycielami wzięły udział w Międzynarodowym Projekcie 

Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. Realizacja projektu zaplanowana była na pierwszą połowę 

roku szkolnego 2018/2019 od 1 września do 31 grudnia. Projekt zawiera 20 zadań do zrealizowania  

w wyznaczonym terminie. Warunkiem uzyskania certyfikatu było zrealizowanie co najmniej 11 zadań  

i umieszczenie relacji  w postaci filmu lub zdjęć na stronie Centrum Edukacyjnego Bliżej Przedszkola. 

Pierwszym krokiem było wydrukowanie plakatu informującego dzieci i rodziców o udziale w w/w 

przedsięwzięciu. Następnie nauczyciele wspólnie z dziećmi przystąpili do realizacji zadań, których 

zrealizowano 18: 

1. Dzieci nauczyły się  i zaśpiewały wszystkie zwrotki Hymnu Narodowego Polski na 

zorganizowanych zajęciach, z udziałem pluszowych postaci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Małego 

Patrioty. Dzieci wzięły również udział w biciu rekordu w śpiewaniu hymnu 09.11.2018r. 

o godz. 11:11.  

 

 



 

 

2. Dzieci wzięły udział w przedstawieniu z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę, zorganizowanym dla rodziców.  

3.  Starszaki nauczyły się i zaśpiewały  piosenki o tematyce patriotycznej „Niepodległość”, „Tango 

na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, „Rota”, „Pierwsza Brygada”, „Kocham Cię Polsko” 

 

 

 

 

4.  Przedszkolaki nauczyły się tańca ludowego – poleczka. 

5. Dzieci zarecytowały  wiersz o tematyce patriotycznej Władysława Bełzy „Katechizm 

Polskiego Dziecka”.  

 

 

 

 

 

 

 



6. Nauczycielki zorganizowały Kącik „Piękna nasza Polska cała” -o tematyce patriotycznej.     

            

7. Grupa wykonała pracę plastyczną - „Strój ludowy naszego regionu” w formacie A1, techniką 

kolażu. 

8. Zabawa ludowa –  przedszkolaki  bawiły się w  – „Ciuciu Babkę”, „Chodzi lisek w koło drogi”. 

9. „Według przepisu Babci lub Dziadka” – dzieci wspólnie z paniami wykonały lody owocowe.  

 

 

 

 



10. „Piękna nasza Polska cała” – przedszkolaki wysłały  pocztówkę swojej miejscowości na podany 

adres: Ludmiła Fabiszewska, MP nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim.  

 

11.  „Napisz kartkę Bohaterom” – dzieci wspólnie z rodzicami pisały i kolorowały kartki dla 

bohaterów, które zostały wysłane do Fundacji „Sensoria” we Wrocławiu –„Projekt BohaterON”. 

12. „Na skrzydłach historii” -  nauczycielki wykonały prezentację multimedialną o Kielcach, która 

pokazuje miejsca warte zwiedzenia w naszym regionie. 

13.   Nauczycielki - p. Agnieszka Nawrot i p. Katarzyna Pieron zorganizowały w przedszkolu Konkurs 

Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”, którego celem było przybliżenie wiedzy o 

Polsce. Prace plastyczne płaskie wykonane zostały z zastosowaniem różnorodnych technik  

i przedstawiały piękne zakątki naszego kraju. Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i nagrody. 

14. „Dzień Mody Patriotycznej” – dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci mogły zaprezentować swój 

strój patriotyczny podczas Pokazu Mody Patriotycznej.  



 

15. „Drzewo Pamięci” –  dzieci wspólnie z nauczycielami zasadziły w ogrodzie przedszkolnym 

drzewko jako symbol życia i wolności.  

 

16. Cała grupa wzięła udział w Turnieju wiedzy patriotycznej pt. „Kocham cię, Polsko” w wersji 

multimedialnej.  



 

17. Zawody sportowe pt. „Biało-czerwoni” – przedszkolaki wzięły udział w zawodach sportowych, 

którym towarzyszyła zdrowa rywalizacja, ale i chęć zwycięstwa.  

 



 

18. „Szlakiem historii” –  wychowawcy wspólnie z dziećmi pojechali na wycieczkę, której celem 

było poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury  i tradycji. 

Dzieci zwiedziły Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Pałac Biskupów Krakowskich 

oraz Kadzielnię 

 

5 listopada odbyło się podsumowanie realizacji projektu „ Piękna Nasza Polska Cała”. Dzieci były pod 

ogromnym wrażeniem pięknej lekcji historii. 


